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 درجات 12           -: التي تليه جيبي عن األسئلة  أ ثم،  قراءةً سليمةً  التالي النصقرائي ا -السؤال األول : أ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 إلى أين خرج خالد  ؟ -1

 إلى المستشفى       إلى المدرسة                            إلى الحقل           
 

 ماذا رأى خالد عندما خرج من بيته  ؟  -2

 رأى فالح              رأى حدادا                      رأى معلما          

  :   )صنعة  (مرادف كلمة -3
 

 نشاط                   كسل                           هنة    م          

  :  )عصفور (جمع كلمة   -4
 

 طائرا ن                       عصافير               عصفوران         

 

 درجات 6           :اللغوية  التراكيب:   الثاني السؤال
 

   :نوع هذا األسلوب   وما ه  ( من يذاكر دروسه ينجح)   -1

 ط    شر أسلوب             تعجب                           استثناء 
   

 :كلمة تحتوي على مد بالواو  -2
 

  خالد                       قريب                   القوت            

 

   (العمل عبادة وهو طريق المستقبل )   العبارةمن  ياستخرج -3
 

 ........................كلمة بها مد بالياء      ........................ كلمة بها مد باأللف    

الدرجة 

النهائية 

 رقما  

الدرجة 

 النهائية كتابة

                     

40 

 ساعتان الزمن        الثالث االبتدائي الصف لغتي  المادة

 

 ثالث )          (       ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالبة : 

 

 الثالثاختبار نهاية  الفصل الدراسي 

 الثاني الدور

 هـ 1443 – 1442للعام الدراسي  

 
 

 
 

 المملكة العربية السعودية

 التعليم وزارة 

 

 

  خرج خالد إلى حقل قريب من بيته ، فرأى فالحا يمسك بمحراثه ويعمل بجد ونشاط

 !يتأمله ، ثم سلم عليه ، وسأله : ألم تتعب يا عماه من ها العمل ؟اقترب منه وراح 

 ابتسم الفالح وأخد بيد خالد وجلسا في ظل شجرة

 يا بني ، انظر إلى تلك العصافير تغدو وتروح مشغولة ببناء أعشاشها: وقال

 والبحث عن طعام تأكله وتطعم منه فراخها

 يتبع يتبع
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 درجات10                                                                 : الكتابي  التعبير:   الثالث السؤال
 

             : ( مفيدة جمال ألكون التالية الكلمات ) أرتب - أ
 وجد – زرع ومن – حصد –  جد من -1

      ................................................................................. 

   تغزل – الصوف –  كانت – حواء -2

................................................................................. 

  العرب و المسلمين – عبقري  –  من عباقرة   – جابر بن حيان  -3

................................................................................. 

 كائنات  –كثيرة    – حية  – تعيش   –  في البحار -4

................................................................................. 

 

 العََمُل ِعبَاَدةٌ، َوُهُو َطريُق الُمْستَْقبَلِ الخط :                             - ب

 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 السؤال الرابع /  امالء منظور :                                                                6 درجات
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 السؤال الخامس /  امالء اختباري :                                                            6  درجات
 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 مع تمنياتي لك بالنجاح


